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Alaptanácsok kezdő varázslók és mágusok számára 
 

 Mielőtt közönség elé lépnél, gyakorolj tükör előtt!  
a www.djeco.com/magic/ oldalon angol és francia nyelvű demófilm segíti az előadás elsajátítását, de saját 
fantáziádra, leleményességedre is támaszkodhatsz – a trükk megoldását idegen nyelveken tartalmazó borítékon 
egy aranyszínű csíkot látsz. Ha a festéket lekaparod, egy kódot olvashatsz. Ha ezt beírod a gyártó honlapjára a 
trükk megoldása is bemutatásra kerül – kérj szülői segítséget, sajnos az oldalon magyar nyelvű instrukció nem 
található. 

 A történet-kártyák segítségével az előadás alatt könnyen emlékezetedbe idézheted a trükkhöz 
tartozó sztorit.  
A trükk megkezdése előtt – ha szükségét ítéled – tedd az emlékeztető kártyákat magad elé az asztalra. 

 Soha ne ismételj egy trükköt kétszer, bármennyire is kéri azt a közönség!  
A varázslós könyvecskét (amiben ezt a trükköt kaptad) jól rejtsd el a többi könyved közé a könyvespolcon, hogy 
közönséged elől a trükk rejtélye rejtve maradjon! 

 Egy igazi mágus SOHA nem fedi fel titkait! 
 Emlékezz a trükkhöz szükséges varázsigére:  

Magicam terra fieri mundum fantasy… (Fantázia földjén varázslatba öltözik a világ) 

 
 
 

 
 
 

Djeco MAGIC: Oculus – A mindent látó szem                         DJ09922 
 

Egy csillogó kocka van elrejtve a fekete kockába. Vajon a fekete doboz varázsszeme segít a mágusnak, 
hogy a doboz belsejébe lásson?  
 

A varázs trükkel próbálkozhatnak:  8-12 éves varázslótanoncok 
A doboz tartalma:    1 varázsdoboz tetővel,  

1 kocka, melynek 6 oldalán 6 különböző színű szem látható, 
1 ezüsttálca, 
3 történet-kártya, mely a trükk előadásában nyújthat segítséget 

 
A varázslat:  
A mágus megmutatja a dobozt és a kockát a közönségnek, aztán a kellékeket az ezüst tálcára helyezi. 
Varázslónk elmondja, hogy most hátat fog fordítani a kockának és a közönségnek, és arra kéri a 
részvevőket, hogy válasszák ki a kocka egy nekik tetsző oldalát. A kockát a kiválasztott oldalával felfelé 
csúsztassák bele a fekete dobozba, aztán tegyék rá a doboztetőt. A mágus mind ez idő alatt 
természetesen szigorúan hátat fordít a közönségnek és nem les.  
 
Ha a doboz lezárult, a csukott dobozt a közönség egy tagja adja a mágus kezébe (a háta mögött). A 
mágus még mindig a közönségnek háttal áll. Most a közönség felé fordul; a dobozt a háta mögül maga 
elé veszi, kb. szemmagasságban tartja. Bevallja, hogy különleges képességei lehetővé teszik számára, 
hogy a dobozba lásson. Ehhez mindenképpen szüksége van egy nélkülözhetetlen kellékre: az 
ezüsttálcára. Mikor a fekete dobozt újból a háta mögé teszi, megkér a nézők közül valakit, hogy vegye 
fel a kis tálcát és tartsa maga elé. A mágus a lezárt dobozt a kis tálcára helyezi, erősen koncentrál – 
hiszen a harmadik szem segíti az éleslátásban - aztán bejelenti: a nézők a lezárt dobozban a …… színt 
választották.  

 
 
 

http://www.djeco.com/magic/


 
 

A titok nyitja 
 

 
 
     Így működik:     

  
 

Ebben a trükkben nincs semmilyen 
preparált doboz, vagy különleges 
képesség! 
A közönség először úgy adja a dobozt a 
mágus kezébe, hogy a mágus háttal áll a 
nézőknek. 
 
 
 
 
 
 
Most a mágus a közönség felé fordul, de a doboz a háta mögé kerül; ekkor a 
mágus megváltoztatja a doboz 
tetejének helyzetét. 
Amikor maga elé veszi a dobozt, már 
láthatja, hogy a nézők melyik színt 
választották.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Most jön a „tálcás rész”, azaz a mágus elmeséli, hogy szüksége van az ezüst 
tálcára ahhoz, hogy a doboz belsejébe láthasson. Amikor újból a háta mögé 
viszi a dobozt, a doboz tetejét az 
eredeti állapotba állítja vissza 
(azaz a doboz valójában újra 
csukva lesz) 
Amikor a doboz az egyik néző 
által tartott ezüst tárzára került 
(csukott állapotban), a mágusnak 
már csak el kell játszania, milyen 
erősen koncentrál, hogy a 
választott színt „meglássa”. 


